חשד :רב ביצע מעשים מגונים בנערים בני nrg - ...חדשות  -בארץ
הפוך לעמוד הבית

המייל האדום

8/24/2017

המייל הירוק
באתר

דפי זהב

« קופונים « חופשה « מזג אוויר

 · 04:49יום ו'25/08/2017 , ,

ראשי
מבזקים

חדשות
פוליטי/מדיני

allsearch

עסקים
צבא וביטחון

בארץ

ספורט
בעולם

רייטינג
בריאות

הראיון היומי

ראשי « חדשות « חדשות בארץ « בארץ

סגנון

דעות

הישרדות בכביש

ירוק

טלטלה במזרח התיכון

מקומי

וידאו

בלוגים

וידאו

הצג את כל הערוצים

גלוש ב  nrg -מעריב מהסלולר

חשד :רב ביצע מעשים מגונים בנערים בני 12
ביהמ"ש האריך את מעצרו של הרב יעקב נוי עוז מי-ם בחשד כי
במהלך שלוש שנים הזמין את תלמידיו לשחק במחשב ואז ביצע את
זממו

עוד ב''בארץ''
הרצח בפ"ת :שוטרים הודחו בעקבות המחדל
אבי אשכנזי21:26 19/9/2011,

צפו :מפגנים בתל אביב למען הבדואים בנגב
מיכל הוכברג20:51 19/9/2011,

עימות בין חולדאי למפגין בישיבת מועצת העיר
מיכל הוכברג18:32 19/9/2011,

מנכ"ל מועצת יש"ע הודיע על סיום תפקידו

יוסי אלי | 20:15 1/2/2011

תגיות :הטרדה מינית ,הרב יעקב נוי עוז,

Recommend 10

בית משפט השלום בירושלים האריך בחמישה ימים את מעצרו של הרב יעקב נוי עוז,
החשוד בביצוע מעשים מיניים חמורים בתלמידיו .נציג המשטרה ,רב-סמל מני ישי ,אמר
במהלך הדיון ,כי לפי החשד ,במהלך שלוש השנים האחרונות הרב היה מזמין את
התלמידים ,בני  ,12ללמוד גמרא בביתו ,הציע להם לשחק במחשב – דבר שעורר אצלם
התלהבות – ואז היה מבצע בהם את זממו.
רס"מ ישי ציין ,כי במהלך
חודש ינואר הגיע לתקשורת
מכתב מבחור צעיר תושב
ירושלים ,בו הוא גולל מעשים
חמורים המתרחשים,
לכאורה ,בתלמוד תורה חרדי
בשכונת רמות ,לפיהם ,רב
שמלמד שם מבצע מעשים
מיניים חמורים בתלמידיו.

מדוברים

הכי נקרא

12.64%
דורון שוסטר הוא
חבר מרכז הליכוד
שחוסל בראשל"צ

10.05%
מתקפה על
טראמפ באיפא"ק:
"פשיסט ,יש
לחנכו"

הכי מטוקבק

6.17%
תחקיר שוברים
שתיקה :המדריך
המלא לספינים של
השמאל

בעקבות כך ,המשטרה
פתחה בחקירה אשר תחילה
התנהלה כחקירה סמויה,
אולם אתמול הפכה לגלויה
עם מעצרו של הרב נוי עוז.
"הרב פיתה את תלמידיו ואז ביצע בהם את זממו" צילום ארכיון:
פלאש 90

החקירה העלתה את החשד
לפיו רבנים בכירים יותר
בשכונת רמות ידעו על המעשים שמבצע לכאורה הרב ,אולם לא דיווחו על כך וניסו לטייח
את הפרשה.
"בכל המקרים פעל הרב בשיטה זהה" ,לדברי רס"מ ישי" .החשוד
מלמד כרב בישיבה והיה
מזמין את תלמידיו ללימוד גמרא .לאחר שרכש את אמונם של התלמידים ,היה מציע להם
לשחק במחשב או לראות סרטים במחשב – דבר שאינו נפוץ אצל ילדי המגזר החרדי,
ושעורר אצלם התלהבות".

פייסבוק

뉴스 읽어주는 여자
 10,522סימוני 'אהבתי'

אהוב/אהבי את הדף
הוסף תגובה

הגיבו

כתוב לעורך

שלח לחבר

שתף/שתפי

שתף

היה/היי הראשון/הראשונה מבין חבריך שאוהב/ת את זה

תגובות
עד כה 33 :תגובות ב 23-דיונים

דעות וטורים
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הוספת תגובה
שם
נושא  /כותרת
תוכן

נדב איל
פתאום האו"ם
חשוב וממשלת
ישראל כמרקחה

בן דרור ימיני
מדינה פלסטינית
בזכות הכוח ולא
בכוח הזכות

ראובן ריבלין
בגלל הפלסטינים
חזון השכנות רחוק
מאי פעם

בחר מרשימת הכותבים הקבועים:

בלוגים
בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר
גולשים יקרים ,אתר  nrgמעודד שיח מעורב ואחראי במסגרת התגובות שלכם לכתבות.
במידה ויעשה בכך שימוש לרעה ו/או בניגוד לדין ,מערכת  nrgשומרת לעצמה את
הזכות להעביר את כתובת ה IPשל הכותב לגורמים שידרשו זאת.
המשך קריאה מהנה ,מערכת nrg

התנהלותו הערכית של הרמטכ"ל גנץ מעוררת
הערכה
טל לאור

הכבוד הלאומי חשוב ,אבל האינטרס הלאומי
חשוב הרבה יותר
בן דרור ימיני

לקריאת כל התגובות ברצף
 .23העלילה של שטרן
22:43 21/09/11 ,400400

ישראל איבדה את האומץ ואת הכבוד
מנחם בן

 .22יעקב נויעוז
22:31 21/09/11 ,400400
 .21יעקב נויעוז
ייי22:27 21/09/11 ,

בשביל חלקים נכבדים בתקשורת הישראלית,
ביהודה ושומרון לא גרים אנשים
קלמן ליבסקינד

 .20תודה לחיים טרכטנברג )ל''ת(
רובי הורביץ11:59 14/04/11 ,
 .19תותים למכירה-שווה קריאה!
לא עניינכם11:45 25/02/11 ,
 .18תותים למכירה-שווה קריאה!
לא עניינכם11:42 25/02/11 ,
 .17הפרטים המלאים
הידען 23:35 03/02/11 ,3
 .16זו חוצפה!
מתי15:25 03/02/11 ,
 .15עוד רב יצא מארון הספרים היהודי ? )ל''ת(
ציניקן חילוני15:57 02/02/11 ,
 .14הרמה פה נוסקת...
אחד שהמום מהרמה של התגובות13:47 02/02/11 ,..
 .13הרב הוא ערבי
צריך הפרדה10:26 02/02/11 ,
הרב הוא יהודי
אחת07:00 03/02/11 ,
הרב הזה ידוע ומוכר כתומך נלהב של עובדיה יוסף ובנימין נתניהו) .ל''ת(
רב ידוע17:15 03/02/11 ,
 .12הצעה לכתבי החדשות
שר ושופט01:50 02/02/11 ,
 .11דווקא במקרה הזה מדובר בבעל תשובה שגדל בחינוך החילוני.אז) ...ל''ת(
צילי23:37 01/02/11 ,
עלילות
22:46 21/09/11 ,400400
 .10תוצאה מובהקת של חינוך מוטעה ומעוות ובלתי אנושי )ל''ת(
בן חורין22:48 01/02/11 ,
חרדים ,אמצו את החינוך החילוני המצליח! ראו את פירותיו המשובחים! )ל''ת(
צחוק מר23:05 01/02/11 ,
 .9כל שבוע יש פרשה )) רב איקס מואשם במעשים((,,,,,,,,,
22:01 01/02/11 ,48
עלילות
22:45 21/09/11 ,400400
 .8לפי כל הנתונים .במגזר החרדי זה כבר הפך לנורמה מקובלת---מגעילים.
נשבר ה-ז -מהם21:49 01/02/11 ,.
חשש כבד למוסריותו של הציבור החילוני ,החרדים עוד עלולים לקלקל
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אותם) ...ל''ת(
שונא שקר23:03 01/02/11 ,
 .7רב סוטה :אלוהים רואה כל חטא ולפעמים גם מעניש! )ל''ת(
עזרא מנצור21:40 01/02/11 ,
 .6הכל נובע מהמתירנות ותרבות הפורנו שכל מי שנחשף אליה גם חרדי הוא
בסיכון )ל''ת(
זאב21:14 01/02/11 ,
חרדי בסיכון?? שיקשור חזק את האיבר שלו! )ל''ת(
עדינה קליין21:42 01/02/11 ,
 .5הכל בגלל החינוך החילוני
טרם שובץ20:49 01/02/11 ,
הכול בגלל השמאלנים עוכרי ישראל
נשבר ה-ז -מהם21:51 01/02/11 ,.
 .4ווילסט א צוקרברוט ? אינר גרוסע צוקרברוט צו ליקן) .ל''ת(
מרנרב בעל התקיעה20:48 01/02/11 ,
) .CUT HIS BALLS THAN SEND HIM TO IRAN .3ל''ת(
avi, 01/02/11 20:43
 .2לא מעט ריקבון במגזר החרדי .מה לומר? ככה זה!
יהודה20:26 01/02/11 ,
 .1מקרה קשה ומוזר ...
נני20:25 01/02/11 ,
נו באמתתתת הכל שקריייייייייייייים!!!!!!!!!!
נו באמת06:57 02/02/11 ,
you are wrong
06:48 03/02/11 ,......
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